
VogelsVogels
enen

bosbeheerbosbeheer

Henk SierdsemaHenk Sierdsema

SOVON Vogelonderzoek NederlandSOVON Vogelonderzoek Nederland



Oude en dikke bomen:Oude en dikke bomen:
pijlers van het bospijlers van het bos



Vogels van dikke bomenVogels van dikke bomen

•• bijna alle soorten profiteren van de bijna alle soorten profiteren van de 
aanwezigheid van oude, dikke bomenaanwezigheid van oude, dikke bomen

•• specifiek:specifiek:

–– BoomkleverBoomklever

–– BosuilBosuil

–– spechtenspechten

–– Kauw, Kauw, HolenduifHolenduif, Spreeuw, Spreeuw



Dikke bomen

• dikke bomen:

40 cm dbh

( twee A4-tjes naast 
elkaar)

• zeer dikke bomen: 
60 cm dbh

( twee A4-tjes op z’n 
kant naast elkaar)



Dode bomen (dood hout)Dode bomen (dood hout)



Staande dode bomenStaande dode bomen



Zeer geliefd bij holenbroeders

• makkelijk om holen te maken

• geen/minder last van hars!



De belangrijkste leverancier De belangrijkste leverancier 
van holen: de berkvan holen: de berk



Liggende dode bomenLiggende dode bomen



Belangrijk voor:

• vele soorten insecten-eters

• Zwarte Specht

• in het buitenland: Witrugspecht, 
Grijskopspecht





Boomsoorten en voedsel



Aantal insectensoorten

• hoog: inlandse eik, berk, wilg

• middel: grove den, populier, beuk

• laag: spar, esdoorn





StruiklaagStruiklaag



van ‘struikvormende’ soortenvan ‘struikvormende’ soorten



struikvormende soorten

• arme bodem: vuilboom (lijsterbes, 
vogelkers)

• rijke bodem: meidoorn, hazelaar, vlier



van jonge bomenvan jonge bomen



Struiklaag in bossen

• belangrijk voor struweelvogels, zoals:
–– ZomertortelZomertortel

– Winterkoning, Roodborst

– Zanglijster, Merel

– Zwartkop

–– MatkopMatkop

– Goudvink

(rood: Rode Lijst soorten)





BosstructuurBosstructuur



In dit soort 
beukenbossen 
komen weinig 
vogels voor



in deze veel meerin deze veel meer



Exoten



Ongemengde opstandenOngemengde opstanden



Weinig vogelsWeinig vogels
in ongemengde opstandenin ongemengde opstanden

arm aan insecten!arm aan insecten!



Het kan ook andersHet kan ook anders



Exoten leiden voor vogels
vaak tot verrijking in gemengde 

opstanden

• structuur

• spar/douglas: dekking (ook in de winter!)

• populier, amerikaanse eik, esdoorn: holen





KlimopKlimop



Zomervellingen



Zomervellingen: nesten 
zoeken



Zomervellingen: nesten 
zoeken

• gaat redelijk voor roofvogels

• overige soorten is vrijwel ondoenlijk



Geïntegreerd bosbeheer



Groepenkap



Uitkapbos / middenbosUitkapbos / middenbos



Gunstig voor alle soorten?

NEE



Vogels van grotere kapvlaktes 
en bosranden (kale fase)

•• NachtzwaluwNachtzwaluw

•• GeelgorsGeelgors

•• DraaihalsDraaihals

• Boomleeuwerik

• Boompieper

(rood: Rode Lijst soorten)





Vogels van grotere kapvlaktes 
en bosranden (struikfase)

• Grasmus

•• SpotvogelSpotvogel

• Braamsluiper

• Tuinfluiter

•• Grauwe KlauwierGrauwe Klauwier





Aangepast beheer 
noodzakelijk

• brede, zonnige bospaden

• brede bosrand met zoom en mantel

• kartelige bosrand



Welk beheer levert nu 
welke vogels op ?



Expertsystemen

• op opstandsniveau:

– ‘Indicator’

• op gebieds(deel)-niveau: 

– ‘AVIS’



Indicator

• ontwikkeld door Alterra ism SOVON

• voor beoordeling geschiktheid op 
opstandsniveau













Indicator

• meer informatie:

Anjo de Jong (anjo.dejong@wur.nl)



AVIS

• Ontwikkeld door Staatsbosbeheer en 
SOVON

• voor beoordeling op gebieds- of 
gebiedsdeelniveau

• welke soorten kun je verwachten in 
welk terreintype en in welke 
dichtheden?













Vergelijking met referentie



Ecologische vogelgroepen

• struweelvogels

• bosrandvogels

• holenbroeders

• etc



Vergelijking met referentie



Meer informatie

• www.sovon.nl (zoek naar AVIS)

• Henk Sierdsema 
(henk.sierdsema@sovon.nl)



ResuméResumé

•• oude, dikke bomen zijn de pijlers van oude, dikke bomen zijn de pijlers van 
het boshet bos

•• berken leveren zeer belangrijke bijdrage berken leveren zeer belangrijke bijdrage 
aan avifaunaaan avifauna--diversiteitdiversiteit

•• beter een oude exoot dan geen oude beter een oude exoot dan geen oude 
bomenbomen

•• aangepast beheer noodzakelijk voor aangepast beheer noodzakelijk voor 
pioniervogelspioniervogels



Bedankt voor uw 
aandacht!




